Termo de Adesão à Campanha Ecossistema Ânima ULIFE CLUB – Plano de telefonia móvel VIVO

Nome do aluno:
CPF:
Instituição de Ensino:
Considerando que a Ânima Educação e a VIVO realizaram parceria com o fim de propiciar benefícios
exclusivos aos alunos das Instituições que fazem parte do Ecossistema Ânima;
DECLARO QUE:

1Sou aluno de uma das instituições de ensino pertencentes ao Ecossistema Ânima Educação e
descritas no Regulamento da Campanha;

2 - Li o Regulamento da Campanha Ecossistema Ânima ULIFE CLUB datado de 01/01/21 e publicado
no dia 7/01/2021 no site da minha instituição de ensino e estou de pleno acordo com todas as
disposições nele contidas;
3 – Preencho todos os requisitos descritos no Regulamento da Campanha;
4 - Tenho interesse em aderir ao plano de telefonia móvel proposto no Regulamento, com o seguinte
pacote de serviços:
I) Serviço de Voz ilimitado para ligações locais e longa distância nacionais (desde que utilize o
Código de Seleção de Prestadora – CSP - 15);
II) 1000 SMS’s;
III) Pacote de internet de 10GB;
IV) Bônus de Internet de 10GB exclusivamente para os App de produtividade outlook, Office
365, Trell e Ulife;
V) Isenção de dados exclusivamente para Whatsapp, Waze e Cabify (exceto para vídeos e
áudio);
VI) Vivo News (App da Vivo de acesso às edições completas dos principais jornais e revistas do
Brasil, que o aluno poderá baixar (na loja Apple ou Android) sem custo de tráfego de dados e
assinatura)
VII) Vivo Protege (App da Vivo que é um combo de serviços de segurança, onde tem a
combinação de até quatro serviços em um único App: Vivo Cloud Sync + Vivo Segurança Online
+ Wi-Fi Seguro + Vivo Resolve), que o aluno poderá baixar (na loja Apple ou Android), por meio
do qual terá um antivírus e 100GB de armazenamento em nuvem.
5 – Autorizo a cobrança do valor de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos) nos boletos
de cobrança das parcelas da minha semestralidade da instituição de ensino, a partir do mês

subsequente à data de contratação do Plano. O valor acima descrito é referente exclusivamente à
contratação do plano de telefonia e estará discriminado no boleto como “ULIFE CLUB”;
6 – Estou ciente e concordo que o não pagamento dos valores correspondentes ao plano de telefonia
móvel aderido por meio de aceite eletrônico deste Termo, autorizará a minha instituição de ensino
a solicitar o bloqueio da minha linha para a VIVO; incluir meu nome nos cadastros de restrição ao
crédito, bem como efetuar cobrança extrajudicial ou judicial dos valores em débito, conforme
disposto no Regulamento.
7 – Estou ciente e concordo com o fato de que devo ficar vinculado ao plano ora contratado por, no
mínimo, 6 (seis) meses, sob pena de ser cobrado integralmente por esse período (fidelidade).
8 – Reconheço que o presente documento tem força de título executivo extrajudicial, nos termos do
artigo 784, III, do Código de Processo Civil.
Por fim, estando de pleno conhecimento e acordo com o Regulamento da Campanha, manifesto a
vontade em aderir, neste ato, ao plano de telefonia móvel ofertado.

___________________, ___/___/2021

_____________________________________
Assinatura do aluno

___________________________________
Testemunha 1:
Nome/CPF
___________________________________
Testemunha 2:
Nome/CPF:

